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Keďže pred dverami sú vianočné sviatky 
a zároveň je aj krátko po voľbách do orgá-
nov obce, chcem prostredníctvom novín 
Žiar sa poďakovať našim občanom – vo-
ličom za prejavenú dôveru a zároveň vám 
všetkým popriať pokojné Vianoce.
Aj keď som kandidoval na starostu sám, 
potešilo ma, že sa volieb zúčastnila po-
lovica občanov a dala mi svoj hlas a tiež 
novozvoleným poslancom do obecného 
zastupiteľstva. Nechcem sklamať vašu 
dôveru a spolu s poslancami OZ sa bu-
deme snažiť prijímať také rozhodnutia, 
aby boli pre našu obec prospešné a vý-
hodné. Nielen obci, ale aj vám, občanom, 
chceme byť nápomocní pri riešení vašich 
rôznych starostí a problémov, týkajúcich 
sa obecných, ale aj súkromných záležitostí.
Slovensko ako štát, ale aj samospráva, teda 
obce, sú stále v hospodárskej kríze, a preto 
finančná situácia nie je ružová. Aj napriek 
tomu sa budeme snažiť získať pre obec 
peniaze na rôzne akcie, aby sme ju ešte 

viac skrášlili. Teší nás, že naša obec v roku 
2009 získala v internetovom hlasovaní oce-
nenie Najkrajšia obec Slovenska roku 2009 
a v roku 2010 tretie miesto na Slovensku. 
Vážení spoluobčania, pri príležitosti blí
žiacich sa vianočných sviatkov, nového 
roku 2011 i do nového volebného obdo-
bia si spoločne poželajme pevného zdravia, 
šťastia, Božieho požehnania a vzájomného 
porozumenia. 

Čas Vianoc a príchod Nového roka je pred 
dvermi a je z najkrajších období roka. Pri-
náša do našich rodín sviatočnú atmosféru 
pokoja a rodinnej pohody. Dovoľte nám, 
dobrovoľným dubovským hasičom, aby 
sme popriali vám, našim občanom, prí-
jemné prežitie týchto sviatkov v kruhu 
svojich najbližších. Popritom nezabúda-
jme na naše deti a snažme sa im veno-
vať čo najviac, aby pri hrách  nespôsobili 
ujmu sebe alebo niekomu inému. Naše ob-
chody a trhy sú presýtené najrozličnejšími 
druhmi delobuchov, pirátov, svetlíc, rakiet 

Prežite v zdraví čas Vianoc bengálskych ohňov, ohnivých fontán a po-
dobných ohňostrojných telies. Sú pomerne  
ľahko dostupné v predaji a mnohokrát ich 
aj my, samotní rodičia, deťom zadovažu-
jeme. Tieto telesá sú pri neodbornej mani-
pulácii veľmi nebezpečné a dokážu veľmi 
ľahko pri nedodržaní bezpečnostných opa-
trení spôsobiť ujmu na zdraví, či požiar 
bytu, domu alebo iných priestorov. 
Aj tento rok, ako každý predchádzajúci, 
budú nad vašou bezpečnosťou aj počas ce-
lých sviatkov bdieť dobrovoľní hasiči. Ve-
ríme však, že našu pomoc nebudete potre-
bovať.

■ starosta

■ Dobrovoľný hasičský zbor 
Sedliacka Dubová – Jozef  Strežo
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Volebné obdobie ukončili katarínskou kapustnicou
Volebné obdobie 2006 – 2010 
ukončili miestni poslanci obec-
ného zastupiteľstva zasadnu-
tím, ktoré malo slávnostnejší 
charakter – kapustnicou, a bolo 
to 25.novembra. 
Dôvodom bolo dobré hospo-
dárenie s financiami obce po-
čas celého volebného obdobia. 
Obecná kasa sa novozvoleným 
poslancom odovzdá v dobrej 
kondícii napriek hospodárskej 
a finančnej kríze v spoločnos  
ti. 
V súčasnosti je viacej malých 
obcí na Slovensku pod núte-
nou správou. U nás nič takéto 
nehrozí. Účasť na OZ bola 
100 %tná a obsahom zasadnu-

tia bolo prehodnotenie končia-
ceho volebného obdobia.
Ako zvyčajne starosta sa 
v úvode venoval plneniu úloh 
z predchádzajúceho zasadnutia. 
Tie sa plnia priebežne a viaceré 
sú už splnené. Týkalo sa to zru-
šenia opustených hrobových 
miest, prepad krajnice cesty pri 
domoch Bieľovci, Durdiak Ján, 
spresnenie nákladov za bez-
platne získanú autotechniku, 
zlikvidovanie hracieho auto-
matu v miestnom bare, kame-
rový systém atď.
V ďalšom bode informoval 
starosta o aktivitách na nových 
projektoch – opakuje sa pro-
jekt Zberný dvor. Popritom po-

slanci schválili úpravu rozpočtu 
na rok 2010, Komunitný plán 
sociálnych služieb obce Sedli-
acka Dubová v zmysle zákona 
č. 448/2008. 
K hodnoteniu končiaceho vo-
lebného obdobia poslanci sa 
vyjadrovali pozitívne. Jedine čo 
žiadali, aby bol v obecných no-
vinách zreteľne zverejnený stav 
hospodárenia za predchádza-
júce obdobie a v akom stave sa 
odovzdáva pre nastávajúce vo-
lebné obdobie. 
V diskusii sa poslanci zmie-
nili o úprave fasády materskej 
školy, prípadne i urbárskej bu-
dovy. Práce sa majú uskutoč-
niť v roku 2011. Ďalej sa rie-

šila situácia s opaterou ne-
mocného Jozefa Ťapajnu. Od-
zneli ešte také otázky, ako pro-
blém odpadu a splášok na no-
vej ulici a v bývalej družstevnej 
bytovke, cestný obchvat R3, in-
špekcia na čističky, prítomnosť 
hygieny a jej výsledky, obec sa 
opäť umiestnila vysoko v sú-
ťaži a dosiahla ďalší významný 
úspech o Najkrajšiu obec 
a mesto Slovenska, keď získala 
3 miesto.
Po vyčerpaní programu starosta 
poďakoval poslancom za spo-
luprácu počas volebného obdo-
bia, potom v priateľskej atmo-
sfére si pochutili na chutnej ka-
pustnici. ■ ph

Volebná komisia obce Sedli-
acka Dubová podľa nariade-
nia Slovenskej národnej rady 
č. 346/1990, Zb. o voľbách 
do orgánov samosprávy obcí 
v znení neskorších predpisov 
na základe zápisnice o výsledku 
volieb konaných 27. novembra 
2010 vyhlasuje :

Na voľbách sa zúčastnilo 46,24 percent voličov
za starostu obce bol zvolený 
Mgr. Ladislav Tomáň s počtom 
platných hlasov 175
za poslancov obecného za-
stupiteľstva boli zvolení: 
Ján Zrnčík  138 hlasov
Ing. Martin Šutý – 114 hlasov
František Jedinák  93 hlasov
Peter Oršuliak  88 hlasov

Bc. Ľudmila Šnapková – 80 hla-
sov 
Ľudovít Strežo – 74 hlasov
Ing. Ladislav Šutý – 73 hlasov
náhradníci do obecného za-
stupiteľstva:
Jozef  Strežo – 73 hlasov
Ing. Pavol Laurinčík – 63 hla-
sov
Pavol Miháľ – 56 hlasov
Miloslav Polák – 56 hlasov

Peter Šnapko – 56 hlasov
Viliam Krška – 48 hlasov
Ing. Marián Miškovič – 48 hla-
sov
Ing. Zuzana Majdišová – 30 
hlasov
Z celkového počtu voličov 413 
sa volieb zúčastnilo 191, t.j. 
46,24 %.

■ Ľuboslava Tropeková, predseda 
miestnej volebnej komisie 

Vpredu Mgr. Mária Lonská - kontrolórka obce a starosta Mgr. Ladislav Tomáň
Zľava : František Jedinák, Ing. Ladislav Šutý, Ľudovít Strežo, Bc. Ľudmila Šnapková, Ján Zrnčík, Ing. Martin Šutý
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Ustanovujúce zasadnutie obec-
ného zastupiteľstva sa konalo 
15. decembra 2010 za prítom-
nosti prednostu Obvodného 
úradu Dolný Kubín Mgr. Pavla 
Ľorku a jeho zástupcu Mgr. 
Jána Ráclavského. Prebehlo 
dôstojne a hneď na prvom za-
sadnutí noví poslanci schválili 
a rozdiskutovali viacero bodov.
Po zložení sľubu poslancov 
i starostu nasledoval slávnostný 
príhovor novozvoleného sta-
rostu, ktorý sa poďakoval za 
dôveru a vyzval zvolených po-
slancov k spolupráci a k ústre-
tovosti k občanom. 
Potom sa ujal slova prednosta 
obvodného úradu. Pochvalne 
hovoril o doterajšej práci obec-
ného úradu, zároveň všetkým 
poblahoželal k zvoleniu za po-
slancov a starostu. Popritom 
ešte slávnostne odovzdal sta-
rostovi Ďakovný list od Ob-
vodného úradu Dolný Kubín.
Novozvolený starosta Mgr. La-
dislav Tomáň si zvolil za svojho 
zástupcu Ľudovíta Strežu. 
Podľa nových pravidiel už zá-
stupcu starostu nevolia po-

Ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva
slanci, je to v právomoci sta-
rostu, ktorý tak urobil po do-
hode s klubom KDH. 
Poslanci schválili komisie, ktoré 
budú pracovať počas celého 
volebného obdobia. 
V obci je zriadených sedem ob-
vodov a občania sa môžu obra-
cať na poslancov podľa pride-
leného obvodu a čísla domu.
V ďalšom bode schválili odme-
ňovanie poslancov a tiež plat 
starostu podľa platných pred-
pisov a zákonov. 
Obecné zastupiteľstvo bude 
zasadať najmenej päťkrát do 
roka, a to v utorky o 18.00 ho-
dine, podľa potreby nalieha-
vosti aj viackrát.
Najväčšiu pozornosť poslanci 
venovali schvaľovaniu obec-
ného rozpočtu na rok 2011. 
Starosta predložil podrobnú in-
formáciu i analýzu jednotlivých 
položiek rozpočtu kvôli no-
vým poslancom, aby mali lep-
šiu predstavu. Nakoniec roz-
počet poslanci jednomyseľne 
schválili.
Občanov bude zaujímať či sa 
budú zvyšovať dane a poplatky. 

Daň z pozemkov sa zvýši len 
mierne. Kvôli zvýšeným po-
platkom pre Technické služby 
za odvoz komunálneho odpadu 
sa zvyšuje poplatok z 12 € na 
14 €. 
Zľavy pre študentov, ZŤP ob-
čanov, občanov v zahraničí 
budú ako doteraz. Ostatné 
dane (daň zo stavieb, daň za 
psa, atď) a poplatky (káblovka) 
sa nemenia.
Pri schvaľovaní rozpočtu a na 
návrh poslancov sa zvýšil prí-
spevok pre miestnych hasi-
čov na 1 000 € a pre aktivity 
dôchodcov 530 €.
Poslanci sa dohodli, že v ďal-
šom období prehodnotia opa-
trovateľskú službu, ponúkli po-
moc pri riešení a odstránení ne-
dostatkov s nakladaním komu-
nálneho odpadu.
V závere všetci prítomní no-
vozvolení poslanci preja-
vili spokojnosť a boli nadšení 
z dobrej atmosféry ustanovuj-
úceho zasadnutia OZ. Pritom 
nezabudli poďakovať voličom 
za prejavenú dôveru. 

■ ph

Komisie pri OZ:
1. finančná (Ing. L. Šutý, Fran-
tišek Jedinák, Ján Zrnčík)
2. verejného poriadku, vý-
stavby a životného prostre-
dia (Peter Oršuliak, Ľudovít 
Strežo, Ing. Martin Šutý, Ing. L. 
Šutý)
3. sociálna (Bc.Ľudmila 
Šnapková, František Jedinák, 
Ing. Martin Šutý)
4. školstva, kultúry a športu 
(Ján Zrnčík, Peter Oršuliak, Ľu-
dovít Strežo, Bc. Ľ. Šnapková)

Ing. Martin Šutý (1 – 25, 133, 
135, 137, 138, 140)
Ján Zrnčík ( 26 – 49, 161, 162, 
163, 165, 173, 170, 182)
Ing. Ladislav Šutý ( 50  69, 
164, 167, 168, 169, 171)
Ľudovít Strežo ( 70 – 93)
Peter Oršuliak ( 94 – 118, 180)
František Jedinák ( 119  130, 
141 145, 174)
Bc. Ľudmila Šnapková ( 146 
 166)

Slávnostný príhovor starostu obceStarosta preberá ocenenie z rúk prednostu OÚ Mgr. Pavla Ľorku

Poslanci podľa obvodov



4 SPRAVODA  STVOJ
Opäť sme medzi najkrajšími obcami Slovenska
Sedliacka Dubová opäť patrí 
medzi najkrajšie obce Sloven-
ska.
V súťaži hlasovania na portáli 
Slovakregion v roku 2010 Naj-
krajšie mesto a obec naša Sed-
liacka Dubová opäť bodovala 
a získala dvojnásobne viac hla-
sov ako okresné mesto Dolný 
Kubín. V roku 2009 sa Du-
bovci tešili z 1. miesta a teraz sa 

opäť tešia aj z 3. miesta.
V hodnotení súťaže Najkrajšie 
mesto a obec Slovenska 2010 
sa ocitli aj dve oravské samo-
správy z Oravy. Sedliacka Du-
bová sa umiestnila na treťom 
mieste, Dolný Kubín skončil  
siedmy.
Ľudia hlasovali za svojich favo-
ritov cez internet kliknutím na 
vybrané mesto alebo obec, a tak 

pridávali dotyčnej samospráve 
hlasy. Dubová získala 38 018 
hlasov, Dolný Kubín 14 805 
hlasov. Poradie miest: 1. Bar-
dejov (41018 hlasov) , 2. Prešov 
(44503 hlasov), 3. Senec (42583 
hlasov). Poradie obcí: 1. Bor-
ský Mikuláš (50138), 2. Horné 
Chlebany (49677), 3. Sedliacka 
Dubová.
Za tretie miesto získa Sedliacka 
Dubová – knižný balík od Slo-
vakregion, celoslovenskú pro-

pagáciu, 100 ks pohľadníc, gra-
fický baner na Slovakregion, 
propagačné materiály, diplom.
Internetovú súťaž o najkraj-
šie mesto a obec vyhlasuje por-
tál Slovakregion. Chce pouká-
zať na krásy slovenských krajov, 
miest a obcí. Hlasovanie vždy 
prebieha od 1. apríla do konca 
októbra daného roku. V roku 
2010 bolo v súťaži poslaných 
viac ako milión hlasov.     

 ■ ph

V pondelok 29. novembra 
2010 pri príchode domov z ve-
černej sv. omše naša obyva-
teľka, dôchodkyňa Mária Zaja-
cová našla v celom dome veľkú 
spúšť. Priam sa jej zahmlilo 
v očiach, čo videla! Na bránke 
do dvora vylomená zámka, to 
isté na vchodových dverách do 
domu a všetko dokorán otvo-
rené, ba aj vysvietené. Zmohla 

sa iba na zvolanie: „Je tu 
niekto!?“ A pudovo siahla po 
bezdrôtovom telefóne, ktorý 
mala za vchodovými dvermi 
a vytočila starostu. Okamžite 
prišli policajti, kriminálka i sta-
rosta a pri vstupe do jednotli-
vých miestnosti – hotová po-
hroma. Zo skríň všetko poroz-
hadzované po zemi, v spálni 
nielen zo skríň, ale aj z postelí 

vyhádzané periny a matrace. 
To sa nedá uveriť, to sa musí 
vidieť.
Kriminálka a policajti zaistili 
stopy, urobili prvotné úkony 
na polapenie páchateľa. Našli 
sa krvné stopy i odtlačky rúk. 
Páchateľ podľa obhliadky išiel 
po peniazoch v hotovosti, al-
kohole, zlate, lebo iné veci 
ho nezaujímali, ako sú do-
klady, vkladná knižka. Spôso-
bená škoda je asi vo výške 500 
€. Zmizol alkohol, zo žltého 
kovu obrúčka a retiazka, pe-
niaze v hotovosti, poškodené 
dvoje dverí. Okradnutá a po-
škodená sa zmohla iba na 
slová: „Mala som už všetko 
vyriadené, vyčistené k Viano-
ciam, len už stromček chý-
bal, a teraz takáto spúšť. Bu-
dem mať čo robiť, aby som to 
dala do pôvodného stavu, eš-
teže mám deti a vnúčatá, po-
môžu mi.“

Kamerový systém pomohol dolapiť zlodejov

V ten istý deň, tiež večer, 
pravdepodobne tí istí páchate-
lia chceli navštíviť tetu Paren-
tovú v Priehrede, ale boli vyru-
šení susedom, tak okamžite au-
tom zmizli. Podozrenie mala aj 
Mária Gáliková, pretože našla 
poškodený zámok, nemohla sa 
dostať dnu. Našťastie páchate-
lia sa do domu nedostali.
Vďaka kamerovému systému 
v obci podarilo sa polícii pá-
chateľov vypátrať. Boli to 
dvaja nezamestnaní mladíci 
z hornej Oravy, ktorí majú za 
sebou už viac vlámaní do cud-
zích príbytkov.
Vzhľadom na zvýšené ne-
bezpečenstvo krádeží a po-
hybu cudzích osôb v obci žia-
dame našich občanov o väčšiu 
ostražitosť. Prítomnosť po-
dozrivých cudzích osôb ihneď 
hláste na tunajší obecný úrad, 
č. t. 5894251 alebo na Policajný 
zbor č.t. 158.                    ■ ph
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V októbri tohto roku tunajší 
obecný úrad zorganizoval 
zbierku použitého šatstva pre 
ľudí, ktorí sa ocitli v sociálnej 
núdzi.  Takúto zbierku už usku-
točnili po druhýkrát na podnet 
občianskeho združenia Diako-
nie Broumov, neziskovej orga-
nizácie v Českej republike, po-
skytujúcej služby pre ľudí žijú-
cich na okraji spoločnosti. 
Uvedené združenie každý rok 
oslovuje mestské, obecné úrady 

Humanitná zbierka použitého šatstva
v Čechách aj na Slovensku dva-
krát do roka a takto zorgani-
zujú humanitné zbierky použi-
tého šatstva. 
Toto potom roztriedia a po-
skytnú sociálne odkázaným ľu-
ďom. Nepoužiteľné šatstvo 
dajú priemyselne spracovať. 
Tým pomáhajú i k ochrane ži-
votného prostredia.
V našej obci táto zbierka pre-
biehala v čase dvoch týždňov. 
Použité šatstvo občania nosili 

a ukladali pred hasičskú zbroj-
nicu vo vreciach alebo v škatu-
liach. Nosili nielen šatstvo, ale 
aj topánky, hračky, koberce, ob-
liečky na periny, bolo toho viac 
ako 30 vriec. 
V dohodnutý deň prišiel ka-
mión, odviezol celú zbierku 
a pokračoval v ceste do Pu-
cova, kde tiež reagovali na vý-
zvu a uskutočnili takú istú ak-
ciu.
Obecný úrad touto cestou chce 
poďakovať všetkým tým ob-
čanom, ktorí sa na zbierke po-
dieľali. 
Prispeli k dobrej humánnej veci 
a tým vyjadrili spolupatričnosť 
k ľuďom nachádzajúcich sa 
v sociálnej núdzi.

■ ph

Iste si každý z nás všimol, že 
v poslednom období bol aj 
v našej obci nárast krimina-
lity. Sú to už známe prípady 
vykrádania domov. Pripome-
niem čitateľom niektoré prí-
klady, z ktorých by si mali zob-
rať ponaučenie najmä starší 
spoluobčania. Za príklad môže 
poslúžiť výmena elektromeru, 
plynomeru, kontrola zásu-
viek či iných akýchkoľvek sú-
častí domu. Nevpúšťajte ne-
známe osoby pod akoukoľvek 

Opatrnosť pred zlodejmi
i zdanlivo zámienkou do domu 
alebo dvora. I dobre oblečený 
a slušne vypadajúci človek 
s dobrým vystupovaním môže 
byť mazaný podvodník a zlo-
dej, ktorý vás v okamihu pri-
praví o penziu či úspory. Do-
držujte nasledovné zásady:
1. Nevpúšťajte neznáme 
osoby pod akoukoľvek zá-
mienkou do svojich domov 
ani do dvorov.
2. Majte stále zamknuté 
svoje vstupné bránky v noci, 

no rovnako i cez deň.
3. Nič nikomu neplaťte 
v hotovosti z akýchkoľvek 
príčin.
4. Nekupujte žiadny tovar 
od podomových predajcov! 
Tovar sa v našej obci môže 
predávať iba v priestore 
pred Domom urbáru. Podo-
mový predaj je zakázaný!
5. Nekupujte ani zdanlivo 
veľmi výhodný tovar od po-
domových predajcov.
6. Než chcete niekomu otvo-
riť, najprv sa presvedčte po-
hľadom cez okno, kto a čo 
sú to za ľudia.
7. Nahláste podozrivé osoby 
okamžite na obecný úrad 
(5894251) alebo na políciu 
158.
Ak sa stanete obeťou tejto 
trestnej činnosti, je dôležité za-
pamätať si výzor páchateľa, 
jeho spoločníkov alebo si za-
písať evidenčné číslo motoro-
vého vozidla, na ktorom sa po-
hybovali. Toto uviesť pri podá-
vaní oznámení o trestnom čine 
na polícii. Pomôže to pri iden-
tifikácii páchateľa.

■ JS

POZVÁNKY
31.12. 2010 piatok 
Silvestrovský batôžkový 
večer  
20.00 hod.

2.1. 2011 nedeľa 
3. ročník harmonikovej 
akcie
16.00 hod.

6.1. 2011 štvrtok 
Turnaj v šachu a dáme 
(Tri krále)
12.00 hod.

22.1. 2011 sobota 
Lyžiarsky prechod 
chotárom
08.00 hod.

február – sobota 
Maškarný ples
15.00 hod.

27.3. 2011 nedeľa 
Turnaj v mariáši  
13.00 hod
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Aj keď sme na obecnom 
úrade ešte neuzavreli kon-
coročné hospodárenie obce, 
ale skončilo sa volebné ob-
dobie, preto je nutné v krát-
kosti informovať našich ob-
čanov o finančnej situácii 
v obci.

Obec hospodári každoročne 
s financiami, ktoré pozostá-
vajú z príjmov:
 z peňazí zo štátneho rozpočtu 
(to sú tzv. podielové dane)
 z peňazí vybraných od obča-
nov (to sú dane a poplatky)
zo získaných dotácií z rôznych 
orgánov štátnej správy (na zá-
klade úspešných projektov)
 zo získaných eurofondov (na 
základe úspešných projektov)
 z grantu (USA – A. Gvora)

Výdavky obecného rozpočtu 
tvoria najmä tieto položky:
 výdavky na materskú školu
výdavky na fungovanie obec-

Obec hospodári prezieravo a bez restov
ných budov (Dom smútku, 
obecný úrad, posilňovňa, klu-
bovňa, kuchyňa, kultúrny dom, 
hasičská zbrojnica, obecná by-
tovka, futbalové šatne, dom 
kultúry a sociálnych služieb, 
garáže, elektrina, plyn, voda, 
čistiace prostriedky atď.)
výdavky na služby (telefón, 
fax, internet, poštovné, softvér, 
výpočtová technika, kamery 
atď.)
 výdavky na mzdy a odvody 
(starosta, účtovníčka, učiteľky, 
kontrolórka)
 výdavky na PHM a mecha-
nizmy (autá, traktor, kosačky, 
krovinorez, pílka, opravy, STK, 
hasičské autá atď.)
 výdavky na opatrovateľskú 
službu pre chorých
 výdavky na dlhovú službu 
(splácanie úverov – chodníky, 
bytovka, cesty)
 výdavky na verejné osvetle-
nie (spotreba elektrickej ener-
gie, opravy, resp. výmena lámp 

a žiaroviek)
 výdavky na káblový systém 
(licencia, dekódovacie karty, 
údržba, servis, opravy atď.)
 výdavky na poistenie obec-
ného majetku (budovy, autá)
 výdavky na hasičský zbor 
(striekačky, 3 autá, súťaže, ma-
teriál, STK, PHM, poistenie 
atď.)
 výdavky na údržbu ciest 
v zime (odhŕňanie snehu)
 výdavky na telovýchovnú 
jednotu (lyžiari, pingpongisti, 
vzpierači, klzisko, tenisový 
kurt, futbalové ihrisko, turnaje 
v šachu, dáme, stol. tenise, ma-
riáš atď.)
 výdavky na kultúrnospo-
ločenské akcie (lyžiarsky pre-
chod, maškarný ples, Deň 
obce, Deň matiek, úcta k star-
ším, harmoniková akcia, Miku-
láš atď.)
 výdavky za zber odpadu (od-
voz KUKA nádob, skla z kon-
tajnerov, plasty, odhŕňanie 
smetiska atď.)
Tieto príjmové a výdavkové 
položky sa objavujú v každo-
ročnom rozpočte obce a na-
kladá sa s nimi tak, aby sa 
v obci aj niečo urobilo, ale aby 
sa obec nezadlžovala.

Stav hospodárenia na konci 
volebného obdobia možno 
jednoducho povedať nasle-
dovne:

1. Obec spláca úver na bytovku 
– DEXIA BANKA (to je 
dlhodobý úver od 20012031, 
ktorý splácajú nájomníci výš-
kou svojho nájmu). Tento úver 
obec vôbec nezaťažuje.
2. Obec tento rok splatí 13 000 
€ úver za cesty – asfaltovanie 
(to bolo nutné spolufinancova-
nie 5% projektu z eurofondov)
3. Obec spláca úver na chod-
níky 10 000, € ( to bolo tiež 
nutné spolufinancovanie 5 % 
projektu z eurofondov)
4. Obec splatí tento rok 12 000 
€, čo bol úver na výstavbu by-
tovky firme OMOSS.
Tieto úvery sa normálne splá-
cajú podľa splátkového ka-
lendára. Keď ich obec tento 
rok splatí (úver č.2 a úver č.4), 
bude obec v podstate bez úve-
rov, pretože úver č.1 splácajú 
nájomníci bytovky a úver č.3 je 
splatný za 3 roky. 
Obec disponuje na svojich 
účtoch financiami vo výške 
cca 20 000 € , ktoré priebežne 
bude používať na financovanie 
svojich potrieb a akcií v budú-
com roku. Z toho vyplýva, že 
obec nie je zadĺžená a môže sa 
naďalej rozvíjať, hoci v prvých 
volebných rokoch opatrnejšie, 
keďže ešte hospodárska kríza 
trvá, resp. dožíva a s peniazmi 
treba zaobchádzať uvážlivo.

■ starosta

Viacerí občania na Slovensku 
majú ešte stále cenné papiere 
z prvej vlny kupónovej priva-
tizácie.
Mnohé z týchto cenných papi-
erov možno už nemajú žiadnu 
alebo majú len  minimálnu tr-
hovú hodnotu.

Dávame do pozornosti
Cenné papiere sú však vedené 
na účte v Centrálnom depozi-
tári cenných papierov SR, a.s., 
a tak vám môžu vzniknúť ná-
klady, ktoré bude potrebné 
uhradiť. Od 1. januára budú-
ceho roku totiž vstupuje do 
platnosti nový cenník centrál-

neho depozitára, ktorý spo-
platňuje takmer všetky účty. 
Je preto najvyšší čas zistiť si, 
akú hodnotu majú vaše cenné 
papiere.
Ak o ne nebudete mať záujem, 
môžete ich bezplatne previesť 
na Fond národného majetku.
Vyhnete sa tak zbytočnému 
plateniu poplatkov za vede-

nie účtu. Viac informácií zís-
kate na pracovisku Slovenskej 
pošty v Dolnom Kubíne alebo 
na webovej stránke centrál-
neho depozitára www.cdcp.sk.
Tu nájdete aj číslo bezplatnej 
telefonickej linky, ktorú mô-
žete kedykoľvek využiť.

■ Obecný úrad
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Často v našich novinách pí-
šeme o odpade či o nepovo-
lených skládkach po chotári 
obce. Nabádame občanov, aby 
sa snažili všetok odpad sepa-
rovať, resp. ho nevyvážať na 
rôzne lokality po okrajoch de-
diny. Stále sa to nedarí zlepšiť 
a kvôli tomu to pociťujeme na 
výške fakturácie, ktorú Tech-
nické služby účtujú obecnému 
úradu.
Obecný úrad nie je ten, ktorý 
to spôsobuje, lenže v koneč-
nom dôsledku to musí zapla-
tiť za nedisciplinovaných ob-
čanov, a to buď vo forme po-
kuty za znečistenie životného 
prostredia alebo ako výdavok 
za odhŕňanie smetiska, či za 
odvoz nevyseparovaného od-
padu z kontajnerov. 
Ak by bol odpad separovaný 
tak, ako to viackrát občanom 
odporúčame (sklo, plasty, že-
lezo, akumul. batérie, biela 
technika, pneumatiky), dali by 
sa tieto vyseparované zložky 
ešte speňažiť a tým by sa do 
rozpočtu dostali peniaze, ktoré 

Vývoz odpadu je stratový
by nemusel obecný úrad pro-
stredníctvom poplatku za od-
pad vyberať od občanov v tej 
výške, ako vyberá.
Separovanie je stále na nízkej 
úrovni. Obec vyberie od obča-
nov poplatok za odpad ročne 
cca 5 000 €, Technické služby 
fakturujú obci za vývoz od-
padu až 8 500 € ročne. Hoci to 
obecný úrad nespôsobil, zapla-
tiť musí. A preto kvôli tomu 
muselo nové obecné zastupi-
teľstvo rozhodnúť o zvýšení 
poplatku za odvoz a skládko-
vanie odpadu o dve eurá, pre-
tože doterajší poplatok absol-
útne nepokrýval náklady, ktoré 
musel obecný úrad platiť Tech-
nickým službám.
Preto apelujeme na občanov, 
aby odpad sa snažili nevo-
ziť kadetade, ale aby ho dá-
vali tam, kde sme to už viac-
krát avizovali. 

Znova pripomíname:
sklo, fľaše  do kontajnerov pri 
obchodoch

železný odpad – Zberné suro-
viny Dlhá n/Oravou
papier  k bytovke (zviazaný)
tetrapaky, plasty, textil – 
k obecnej bytovke doniesť vo 
vreciach
elektroodpad , akumulačné ba-
terie – k obecnej bytovke
Drobný stavebný odpad, resp. 
konáre, môžete dávať na staré 
smetisko.

Dodržiavanie tohto postupu je 
nevyhnutné a potrebné z eko-
nomických, ale aj ekologic-
kých dôvodov. Je potrebné dá-
vať dôraz hlavne na zvyšova-
nie podielu vytriedeného od-
padu, nakoľko za odvezený 
a uskladnený nevytriedený ko-
munálny odpad platíme 105,51 
€ za tonu, ale za odovzdanie 
vytriedeného odpadu môžeme 
z Recyklačného fondu získať 
príspevok 40 € za tonu. 
Pri vytriedení, napríklad 30 % 
z celého množstva by sa už 
efekt prejavil na znížení po-
platku za odpad. Skúsme sa 
nad tým zamyslieť a niečo pre 
to urobiť. A potom aj popla-
tok môže byť nižší.

■ starosta

Miestnych hasičov môžeme vi-
dieť pri každej akcii, čo sa or-
ganizuje v obci, či je to už pro-
stredníctvom obecného  alebo 
farského úradu.
Naposledy dňa 2. decembra 
2010 sa veľmi pekne zachovali 
pri poslednej rozlúčke s naším 
občanom i hasičom Jozefom 
Ťapajnom, ktorý  opustil tento 
pozemský svet vo veku nedoži-
tých 49 rokov. 
Hasiči v rovnošate mu vzdali 
hold a úctu držaním čestnej 
stráže počas smútočného ob-
radu – sv. omše – nesením jeho 
telesných pozostatkov a ich 
uložením do hrobu na večný 
odpočinok. Súdržnosť prejavili 
aj hasiči susedných obcí – Dlhá 
nad Oravou, Oravský Podzá-
mok, Horná Lehota. 
Ostatných našich občanov 
môže len tešiť, že takto ľud-
sky sa správajú a konajú naši 
miestni hasiči. Ďakujeme! 

■ redakcia

Poďakovanie
hasičom

Náš duchovný otec vdp. Hen-
ryk Sitek už niekoľkokrát upo-
zorňoval miestnych vodičov 
ťažkých a terénnych motoro-
vých vozidiel, aby nevyužívali 
farskú záhradu pri kostole na 
skrátenie si cesty k miestnym 
komunikáciám alebo na rôzne 
iné účely pre vlastnú zábavu.
Nie je férové sa preháňať po 
cudzom pozemku a tak ničiť 
jeho povrch. Čoby nemeno-
vaní vinníci povedali, keby sa 
na ich pozemku takto správal 
niekto iný? 
Určite by mali voči tomu vý-
hrady. Dúfam, že sa to už po 
tejto kritike nebude opakovať.

■ iv

Aby sa viac
neopakovalo
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Najväčšiu radosť prežívali 
malí škôlkari. Mikuláš ich na-
vštívil spolu s čertom v piatok 
3. decembra dopoludnia 
Privítali ich spoločnou pesnič-
kou. Po Mikulášovom prího-
vore nastal okamih, na ktorý 
deti najviac čakali. Odkrytie 
koša a otvorenie vreca s dar-

Mikuláš v škôlke i v kostole
čekmi. Každému sa ušiel ba-
líček sladkosti a okrem toho 
ešte dostali ako spoločný dar-
ček – autíčka, detský vysávač, 
tabuľku na kreslenie, bábiky 
atď. 
Najväčší rešpekt mali pred 
čertom, ten im chcel dávať 
kúsky uhlia, a to nechceli. Báli 

sa a niektoré z detí vyronili aj 
slzičku. Podiel na darčekoch 
mal obecný úrad, ktorý na ne 
finančne prispel.
V nedeľu 5. decembra po ve-
čierni sa Mikuláš aj so svojím 
sprievodom objavil v kostole.
Rozdával darčeky všetkým de-
ťom s prosbou, aby boli dobré 
a poslúchali svojich rodičov 
i učiteľov. Rozdaných darče-
kov bolo 50. 

Mikulášska tradícia prináša ra-
dosť všetkým deťom, ba aj 
dospelým, pretože milé slovo 
či darček padne každému 
dobre, to znamená pestovať 
a šíriť lásku treba už od útleho 
detstva. V tejto súvislosti za 
uskutočnené akcie ďakujeme 
riaditeľke MŠ Marte Hudeco-
vej, obecnému úradu a miest-
nej cirkevnej charite.

■ redakcia

Najväčšiu radosť mali chlapci z kamióna a autíčiek

Oddychová zóna za mostom 
pri studničke sa stáva realitou. 
Tvorí ju veľká trávnatá plo-

cha, uprostred stojí drevený 
altánok s vnútorným vyba-
vením (stoly, lavičky), pevná 

Pri studničke už môžeme
pohodlne oddychovať

podlaha i okolie je spevnené 
kamennou dlažbou, k tomu 
pár metrov je studnička. 

Už len chýba ohnisko 
alebo krb na opekanie. „Aj 
to bude do budúceho leta, 
aby návštevníci túto zónu 
mohli naplno využívať. Už 
teraz sa teším, ako to budú 
využívať naši dôchodcovia  
a tiež deti pre ktoré sa pri-
pravuje poniže altánku hať 
na vytvorenie malého ba-
zéna,“ pochvaľuje si sta-
rosta Ladislav Tomáň. 
Starosta ešte pripomenul, 
že na týchto prácach mali 
veľký podiel aj pracovníci 
VPP – Ivan Močol, Jozef  
Močol, Martin Makúch ako 
aj dôchodca Marián Miháľ.
Obec a jej obyvateľov teší, 
že je skultúrnený ďalší kút 
obce, kadiaľ prechádza 
veľa našich občanov i cud-
zích

■ ph

Mikuláš priniesol deťom množstvo hračiek
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K neodmysliteľnému obrazu 
každej obce patria aj sochy, kríže, 
kaplnky a pamätníky, ktoré boli 
stavané hlavne pri vstupoch do 
obce, na námestí, na cintoríne, 
ale aj v chotári. To isté sa dialo 
aj v Sedliackej Dubovej.  Všetky 
poznatky o drobnej architek-
túre v našom chotári odpove-
dajú stavu a rozsahu informácii, 
ktoré sa nám podarilo zistiť. Bo-
hužiaľ, zmienka o krížoch a kap-
lnkách v našom chotári absen-
tuje vo všetkých dostupných pí-
somných materiáloch. Naše sú-
časné informácie pochádzajú 
z ústneho podania od najstarších 
žijúcich občanov v obci, a to od 
89ročnej Márie Zrnčíkovej, ro-
denej Potockej a ďalších. Škoda, 
že sa nezachovala pôvodná kro-

Kríže a kaplnky v sedliackodubovskom chotári
nika obce, ktorá mala svoje 
miesto v miestnej škole, v nej by 
sa bola iste našla akátaká zmi-
enka o stavbe krížov a kaplniek. 
Tú v čase druhej svetovej vojny 
zničili ruskí vojaci, z jej listov si 
šúľali cigarety a ostal iba tvrdý 
obal. Toto na vlastné oči videl 
vtedajší tam bývajúci učiteľ Ar-
nold Kapala, nostalgicky spomí-
najú starší obyvatelia. V súčasnej 
dobe evidujeme 7 krížov a päť 
kaplniek. Podľa vyjadrenia Má-
rie Zrnčíkovej vraj na tých is-
tých miestach v chotári už exis-
tovali kríže, ale drevené z pr-
vej polovice 19. storočia, bolo 
po veľkých povodniach a cho-
lere, kedy vymrelo viac ako 200 
ľudí. Nové kríže sa začali stavať 
z pieskovca na konci 19. a v pr-

vej polovici 2O. storočia, ok-
rem hlavného kríža na cintoríne 
z roku 1932. Do tohto obdobia 
možno začleniť aj vznik kaplnky 
Fatimskej Panny Márie na dol-
nom konci dediny. Najrozšíre-
nejší symbol v dubovskom cho-
tári je svätý kríž a pod ním so-
cha Panny Márie. Kríž je v kres-
ťanskom svete znakom utrpenia 
a staval sa z vďačnosti za Bo-
žiu pomoc. Stavali sa a aj stavajú 
sa zväčša na mieste, kde sa stala 
nejaká tragická udalosť alebo 
pri cestách, kadiaľ prechádzali 
gazdovia na svoje roličky, aby 
sa  mohli pokloniť, pomodliť, 
vzdať úctu Stvoriteľovi a poďa-
kovať mu za duchovnú pomoc 
v ťažkých chvíľach. A ešte kríže 
vnímame ako strážcov a ochran-

cov chotárov, dedín a ich oby-
vateľov. Popis a históriu krí-
žov, kaplniek  v Sedliackej Du-
bovej predkladáme našim čita-
teľom so zámerom, aby sa ne-
zabudlo na ich pôvodcov a aby 
ostala akátaká písomná zmienka 
pre budúcnosť ďalšie pokole-
nia. Môžu sa vyskytnúť aj určité 
nepresnosti, preto budeme radi, 
ak by mal niekto nové poznatky, 
prosíme to nahlásiť na miestny 
obecný úrad alebo priamo re-
dakcii Žiar.
Do pozornosti našich občanov 
ešte dávame, že miestni poľov-
níci začali stavať kaplnku (2010) 
v oblasti cesty smerom na Ma-
guru – Rovne a  chcú ju zasvä-
tiť sv. Hubertovi – patrónovi 
poľovníkov.                        ■ ph

Kamenný stĺp korunovania 
Panny Márie
je umiestnený pred miestnou fa-
rou z obdobia okolo roku 1878.

Kríž pri miestnej škole 
Je najstarším a predpokladá sa, 
že bol postavený v druhej po-
lovici 19. storočia ako ochranca 
dediny, pretože v tom čase sa 
vytvárala obec ako jednotný 
územný celok. Predtým to boli 
len voľné usadlosti bez uspo-
riadania. Na jej severozápad-
nom okraji sa rozprestierali len 
močidlá, v ktorých močili do-
pestovaný ľan. Ten potom vy-
riadkovali a sušili na Kostol-
nom a iných vyvýšených mies-
tach chotára. V súčasnosti je 
kríž v dobrom stave a starajú 
sa oň rodiny Milana Machaja, 
Jána Jarinu, Jána Murínu a Ing. 
Jozef  Regulí.

Kríž Podhájom
Pôvodne tam kedysi stál dre-
vený kríž. V roku 1899 24. ok-
tóbra na tom istom mieste po-
stavil nový kríž z pieskovca Ján 
Potocký, starý otec Margity Ma-
chajovej. Na podstavci kríža ná-
pis: „K večitej úcte Pána Ježiša 
a Panny Márie dal postaviť Ján 
Potoczký – Hriczek, r. 1899, 
dňa 24. októbra.“ Na jeho sté 

výročie v roku 1999  ho dala 
rodina JUDr. Jána Machaja  
obnoviť, ba vznikol nový kríž. 
Základný podstavec starého 
kríža i s nápisom sa nachádza 
vedľa vynoveného. Táto ro-
dina venuje krížu i jeho okoliu 
zvýšenú pozornosť. 

Kríž medzi mostami
aj tam bol pôvodne drevený 
kríž. V roku l933 nový kríž tu 
dal postaviť Ondrej Zrnčík, 
na ktorom je napísané: „Ku cti 
a chvále Božej venuje Ondrej 
Zrnčík, r. 1933.“ To bol starý 
otec manžela Márie Zrnčíko-
vej. V tomto roku ho obnovila 
rodina Jozefa Zrnčíka, v sú-
časnosti bývajúca v Dlhej nad 
Oravou. Kríž zostal v pôvod-
nej podobe len s tým rozdie-
lom, že je obložený mramo-
rom.  
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Michnov kríž na Oráčinách 
Aj v tejto časti chotára (nazýva-
nej aj Podjastrabím) sa nachádzal 
drevený kríž. Na tomto mieste 
v 20tych rokoch 20. storočia 
dala postaviť kríž z pieskovca ro-
dina Jozefa Michnu a bola bez-
detná. Osvojili si dievčinu Má-
riu Bajdíkovú z Dlhej nad Ora-
vou, a tá sa vydala za Petra Šu-
tého. Jeho deti – Anna Paren-
tová, Mária Karetková a Stani-
slav Šutý. Jozef  Michna mal brata 
Petra a ten mal deti – Annu Br-
tošovú, Máriu Dulačkovú a Jo-
zefa Michnu. Tieto údaje uvád-
zame z dôvodu lepšej predstavy, 
o ktorú rodinu sa jedná.

Staškov kríž Pod skalkou 
Podľa slov Márie Zrnčíko-
vej vraj tento kríž je najstarší 
a možno ho zaradiť do obdo-
bia druhej polovice 19. storo-
čia. Dal ho postaviť starý otec 
dr. Jozefa Stašku. O kríž v sú-
časnej dobe sa stará rodina Jána 
Kršku. Tento  rok dostal novú 
tvár a je obložený antikorom, 
aby nepodľahol korózii.

Fatimská kaplnka
Nachádza sa na dolnom konci 
dediny a jej stavbu možno zara-
diť do 1. polovice 19. storočia 
(monografia Sedliackej Dubovej, 
str. 84) a od začiatku bola zasvä-
tená Panne Márii Lurdskej. Má-
ria Zrnčíková hovorí: „Spočiatku  
bola oblečená do odevu, neskor-
šie tam umiestnili len jej sochu. 
V roku 1993 prišiel do farnosti 
za farára vdp. Henryk Sitek a za 
jeho pôsobenia sa kaplnka v roku 

2000 vynovila a premenovala na 
Fatimskú.“ V súčasnej dobe po-
zornosť jej venujú rodiny Jána 
Kršku a Jána Ťasnochu.

Kaplnka sv. Jána Nepo-
muckého pod zrúcaninou 
kostola na Hradisku 
Bola postavená v tridsiatych 
rokoch 20. storočia a dal ju 
postaviť otec už nebohého 
Petra Zrnčíka. Jeho syn Jo-
zef  s rodinou sa o kaplnku 
vzorne starajú.

Kaplnka sv. Antona 
v Priehrede
bola vysvätená v roku 2004 na 
deň Božieho tela. „Podnet na  
jej výstavbu dal tunajší vdp. fa-
rár Henryk Sitek, že vraj by bolo 
dobre, aby na tomto mieste bola 
malá kaplnka zasvätená sv. Anto-
novi,“ objasňuje Anton Vavre-
čan. Tono načrtol plán stavby a ju 
aj financoval. Sochu sv. Antona 
zakúpila rodina Felixa Sihelského  
a Ján Zrnčík zabezpečil vchodové 
dvierka do kaplnky. Od tých čias 
kaplnka slúži  všetkým veriacim.

Kaplnky pri vchode do Kos-
tola sv. Michala archnjela – 
Kaplnka sv. Floriána a Kap-
lnka sv. Krištofa
Postavené v roku 2001 z inicia-
tívy vdp. farára Henryka Siteka, 

Významné miesto majú kríže 
aj na miestnom cintoríne 
centrom cintorína je hlavný kríž 
s plastikou Panny Márie Bolest-
nej z roku 1832. Patrí medzi kva-
litné produkty dielne Belopo-
tockovcov z Oravského Bieleho 
Potoka. Autorom bol pravde-
podobne majster Alojz, syn Ju-
raja a brat Alexandra, vynikajú-
ceho ružomberského sochára. 
Na tomto cintoríne sa od polo-
vice 19. storočia začala vytvárať 
cenná zbierka kamenných ná-
hrobných krížov s reliéfmi (mo-
nografia o Sedliackej Dubovej, r. 
1997, s. 84). 

Kríž nad studničkou
Pôvodne tu bol drevený kríž. 
V roku 1933 na tom istom 
mieste dal z pieskovca posta-
viť nový kríž Ondrej Potocký, 
starý otec ešte teraz žijúcej Má-
rie Zrnčíkovej, rodená Potocká. 
Zub času poznačil toto dielo 
a v tomto roku na jar rodina 
Jána Ťasnochu ho vynovila a zá-
roveň sprístupnila prístup od 
cesty. Ján Ťasnocha je zaťom 
vyššie uvedenej Márie.

miestnych hasičov a vodičov mo-
torových vozidiel. Projekt stavby 
uskutočnil vdp. farár a stavbu zre-
alizoval Benedikt Marecký, st. za 
pomoci ďalších  miestnych obča-
nov.
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Už v tohoročnom jesen-
nom období lyžiarsky od-
diel pri TJ Cosmos v našej 
obci sa začal pripravovať 
na 12. ročník zimného pre-
chodu dubovským chotá-
rom, ktorý sa uskutoční ku 
koncu januára 2011. 

V sobotu 16. októbra sa dalo 
dokopy 15 chlapov. Dopravili 
sa s náradím na Črťaž, aby ta-
mojší prístrešok vynovili, zá-
roveň upravili jeho okolie 
a postavili aj sociálne zariade-
nie.
S chuťou pracovali títo nad-
šenci  lyžiari: Jozef  Urban – 
predseda lyžiarskeho oddielu, 
Peter Durdiak, Roman Murín, 
Ján Jarina, Marián Miháľ, Pa-
vol Miháľ, Peter Karetka, Ján 
Ťasnocha, Ing. Jozef  Hmirek, 
Róbert Miháľ, Albert Šutta, 
Ing. Ladislav Šutý, Peter Or-
šuliak (105), František Maj-
cher, Ján Štiga. 
Ani som sa nenazdal, že za 
rána v sobotu sa budem na-
chádzať na Črťaži. Stalo sa to 
tak, že mi zavolal náš starosta 
a požiadal ma, aby som si vzal 
fotoaparát a išiel s ním na Čr-
ťaž.
Vraj tam išli chlapi z lyžiar-
skeho oddielu robiť nejaké 
úpravy a bolo by to treba zdo-
kumentovať.
Pri príchode na miesto urče-
nia sme našli chlapov zahrú-
žených do prác, ktoré si medzi 
sebou rozdelili.
Jedna časť pod prístreškom 
kopala zeminu a vyrovnávala 
podlahu k položeniu štrko-
piesku. Doteraz bola podlaha 
šikmo, čiže briežok.
Ďalšia skupina vymieňala 
bočné laty na prístrešku za 
pevnejšie, postavili WC, iní 

Príprava na zimný prechod dubovským chotárom 

chystali drevo na laty a tiež 
na vatru, upravovali okolie 
prístrešku, aby bolo pre turis-
tov prístupnejšie. Jožko Urban 
ako aj ostatní boli rozčarovaní 
zo správania neznámych ľudí, 
ktorí dokázali z doteraz pri-
pravených vecí niektoré časti 
rozkradnúť.
Pod prístreškom bol pripra-
vený materiál na stavbu soci-
álneho zariadenia – a už stihol 
niekto z neho zobrať zámku, 
retiazku na toaletný papier, 
kľučku, príklop na záchod aj 
s misou. K takejto drzosti ni-
eto slov. 
„Snažíme sa tento priestor vy-
lepšiť, aby slúžil všetkým na-
šim občanom i turistom, ro-
bíme to pre prospech všet-
kých a niekedy naša snaha je 
takto zmarená. Títo chlapi 
to robia s radosťou, a to čo 
dnes neurobia, urobia na-
budúce. Chceme sa tu zísť 
ešte raz, aby k zimnému pre-
chodu bolo všetko pripravené 
tak, ako si to predstavujeme,“ 
ochotne informuje Jožko Ur-
ban.
Pri pohľade na prácu a ruky 
týchto chlapov sa mi natís-
kala otázka. Chýba mi tu akosi 
mladšia generácia! Prečo je to 
tak? Asi je chyba v nás všet-
kých. A tu by si mali spytovať 
svedomie nielen mladí ľudia, 
ale aj my dospelí. Zaujímame 
všetci správny postoj k tomu, 
čo sa okolo nás deje?
Napriek všetkému, mládež-
níci, prebuďte sa a dokážte 
starším, že máte silu a energiu 
pretvárať našu obec k lepši-
emu kultúrnejšiemu spôsobu 
života – oživte šport, osvetu, 
kultúru, poznávanie našej mi-
nulosti .

■ ph

Výmena bočných drevených podpier (zľava Ing. J. Hmirek, J. Urban, 
J. Ťasnocha, J. Jarina)

Prístrešok má aj sociálne zariadenie

Chýbali mechanizmy a tak poslúžili plecia Jána Ťasnochu a Jána Jarinu
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Výbor klubu dôchodcov v na-
šej obci sa rozhodol, že nebudú 
osobne navštevovať jubilantov 
v domácnostiach, ale polročne 
budú oslávenci pozývaní na 
obecný úrad, kde sa im pripraví 
malé pohostenie, poblahoželá 
a odovzdá malý upomienkový 
darček. Tento nový spôsob gra-
tulácie výbor využil v apríli a te-
raz 9. októbra pre oslávenkyne 
Máriu Zajacovú (75), Máriu Br-
tošovú (65) a Helenu Laurinčí-
kovú (65). Táto nová forma sa 
všetkým veľmi zapáčila.
Výbor v spolupráci s obecným 
úradom vopred všetko pripra-
vili. Oslávenkyne mohli vstúpiť 
do miestnosti tesne pred zača-
tím aktu gratulácie. A to im vy-
razilo priam dych, pretože ne-

Nový prístup k jubilantom sa zapáčil
čakali, aká krása ich bude čakať 
– slávnostná tabuľa aj s menov-
kami a fotografiami. Potom sa 
začal samotný akt príhovorom, 
gratuláciami klubu dôchod-
cov, obecného úradu a, samo-
zrejme, osobnými. 
Na slávnostnom stole sa na-
chádzali dobroty od výmyslu 
sveta. Všetci si na nich dobre 
pochutili a do dobrej nálady pa-
trili aj obľúbené piesne v sprie-
vode harmonikárov – Ing. Vilka 
Janíka a Mariána Miháľa. Ta-
káto dobrá nálada pretrvávala 
až do neskorých nočných ho-
dín. „Takéto veľkolepé oslavy 
sme doma nemali. Doma sa 
obyčajne bavia deti, rozprávajú 
sa medzi sebou a my starší len 
počúvame. A práve tu sme sa 

zabávali všetci ako seberovní, 
a to sa nám na tejto oslave naj-
viac páči,“ svorne konštatovali 
všetky tri. Marka Zajacová ešte 
dodala: „Už dávno sa mi ne-
dostalo toľko pozornosti ako 
práve tu a som šťastná, že mám 
okolo seba toľko dobrých ľudí. 
Myslím, že to isté pociťujú aj 
moje spoluoslávenkyne.“

Podiel na tejto spokojnosti 
majú predovšetkým Anna Šti-
gová, Božka Strežová, Anna 
Šutá, pretože všetky prekvape-
nia pripravili ony. A na záver už 
len všetkým veľa zdravia, Bo-
žieho požehnania s prosbou 
o množstvo Božích milostí.

■ ph

Nedeľa 14. novembra pa-
trila našim starším občanom, 
pretože tento deň bol veno-
vaný práve im s prejavom veľ-
kej úcty a uznania od predsta-
viteľov obce i od najmladšej 
generácie – deti miestnej ma-
terskej školy a žiakov Základ-

Povzbudivé slová pre dubovských 
seniorov

nej školy v Dlhej nad Ora-
vou. K peknej pohode prispeli 
aj členovia miestnej folklórnej 
skupiny Oravienka. 
Podujatie zorganizoval tunajší 
obecný úrad za spolupráce čle-
nov výboru klubu dôchodcov 
v popoludňajších hodinách 

v kultúrnom dome. Pozvaných 
bolo okolo sto dôchodcov, ale 
účasť potvrdilo iba 32, a veru 
neobanovali. Program začínal 
vystúpením detičiek z miestnej 
škôlky pod vedením pani ria-
diteľky Marty Hudecovej. Ich 
milé vystúpenie rozohrialo sr-
diečka seniorov a tí zasa nešet-
rili potleskom a úprimným ús-
mevom. Spontanejšie sa preja-
vili žiaci základnej školy pod 
vedením pani učiteliek Z. Ku-
bošovej a Ľ. Kamasovej. Uká-
zali sa ako dobrí speváci, hu-
dobníci i interpreti dramatic-
kého umenia, čím pohládzali 
dušu všetkých prítomných. 
Po tejto milej časti starosta vy-
jadril uznanie všetkým star-
ším občanom v našej obci slo-
vami: „Plným právom si zaslú-
žite pozornosť i úctu za vašu 
doterajšiu prácu a starostli-
vosť. Veď za výdobytky tejto 
doby sa môžeme poďakovať 
len vám. Našou povinnosťou 
je pokračovať vo vašej praco-
vitosti, skromnosti a snažiť sa 
o príjemnejší a lepší život nie-

len vás, ale aj pre nastávajúce 
generácie. Budeme sa usilo-
vať vám vytvárať také podmi-
enky, aby ste mali pocit bezpe-
čia, že sme blízko vás a v prí-
pade núdze, bude sa mať kto 
o vás postarať.“
Pri tejto slávnostnej príležitosti 
si všetci prítomní uctili minú-
tou ticha zosnulých v ostatnom 
období – Johanu Tomáňovú 
a Helenu Kučerovú. A po 
tomto akte nasledoval prípitok 
a spoločenské posedenie pri 
hudbe, speve miestnej hudob-
nej skupiny Dubovienka, ktorú 
teraz tvorili: Ing. V. Janík, Ľ. 
Hmirek, Pavol Miháľ, Marián 
Miháľ, Ing. J. Tomáň a spe-
váčka Andrea Oršuliaková. Ra-
dosť ich bolo počúvať a , sa-
mozrejme, aj ostatní sa k nim 
pripojili. Dobrá nálada pretrvá-
vala do neskorého večera.
Takýmto aktivitám treba fan-
diť aj v ďalšom období. Starší 
ľudia sú viac emotívni a vy-
žadujú zvýšenú pozornosť. 
Snažme sa im ju dať, veď si ju 
zaslúžia.                            ■ ph

Naše jubilantky - zľava Helena Laurinčíková, Mária Zajacová,
Mária Brtošová

Seniorov prišli pozdraviť aj deti miestnej materskej školy
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Kto za nás oroduje v našom kostole ?
Prítomnosť a minulosť

Rodina Jozefa Zrnčíka, bý-
vajúceho v Dlhej nad Ora-
vou, venovala ku koncu toho-
ročného leta mimoriadnu po-
zornosť krížu medzi mostmi, 
ktorý pôvodne dal postaviť 
ich prastarý otec Ondrej Zrn-
čík v roku 1933. Zub času ho 
poznačil a dali mu nový šat 
bez toho, aby porušili jeho 

Kríž medzi mostmi v novom šate
pôvodný vzhľad. Pieskovec 
obložili mramorom, obnovili 
podstavec a skultúrnili okolie. 
Takto vynovený kríž už len ži-
adal nové požehnanie, a to sa 
uskutočnilo 16. októbra 2010. 
Požehnal ho duchovný otec 
vdp. Henryk Sitek za prítom-
nosti našich veriacich.

Aj keď sme v predchádzajú-
com vydaní našich novín de-
klarovali, že púť po našom 
kostole bude pokračovať v 1.
čísle roku 2011, ale predsa 
sme sa rozhodli pokračovať 
bez prerušenia podávania 
informácií o sochách, svät-
coch i biblických výjavoch. 
V tomto vydaní vám pred-
staví náš duchovný otec vdp. 
Henryk Sitek sochu.

Ružencová Panna Mária
Modlitba ruženca má podľa 
tradície pôvod na prelome 12. 
a 13. storočia. Hovorí sa, že jej 
autorom a šíriteľom bol sv. Do-
minik, ktorý zomrel v r. 1221. 
V jeho diele ďalej pokračoval 
a aj dodnes pokračuje Rád ka-
zateľov (dominikáni), ktorý za-
ložil tiež sv. Dominik. U nás na 
Slovensku sa napríklad starajú 
o tzv. ružencové bratstvá, ktoré 
jestvujú v mnohých farnostiach 
a ich cieľom je modliť sa ruže-
nec. Iné domnienky zase ho-
voria, že ruženec jestvoval už 
pred sv. Dominikom.
Ruženec patrí medzi najrozšíre-
nejšie modlitby vo svete kato-
líckej Cirkvi. Pozostáva zo šty-
roch častí, z ktorých každá má 
svoje pomenovanie podľa ta-

jomstiev, ktoré nám sprostred-
kúva: radostný ruženec (uda-
losti Ježišovho detstva), ruže-
nec svetla (Ježišovo účinkova-
nie), bolestný ruženec (Ježišovo 
umučenie) a slávnostný ruže-
nec (zmŕtvychvstanie). Každá 
z týchto častí má päť desiatkov. 
Každý desiatok obsahuje mod-
litbu Otče náš, Zdravas Mária, 
Sláva Otcu a Ó, Ježišu. Mod-
litbu Pána (Otče náš) nám dal 
Ježiš, Boží Syn. Modlitba Zdra-
vas Mária sa modlí desať krát 
za sebou (odtiaľ pomenova-
nie desiatok). Táto modlitba sa 
skladá z pozdravu, ktorým an-
jel Gabriel oslovil Pannu Má-
riu pri zvestovaní, a zo slov sv. 
Alžbety, ktorou privítala Pannu 
Máriu, keď prišla k nej na ná-
vštevu. Sláva Otcu je krátka 
chvála Najsvätejšej Trojice. Po-
sledná modlitba desiatku je Ó, 
Ježišu, odpusť nám naše hrie-
chy. Je to modlitba, ktorú dala 
Panna Mária pri svojom zja-
vení trom fatimským pastieri-
kom. Okrem toho každý desia-
tok má svoje vlastné tajomstvo, 
nad ktorým počas recitovania 
Zdravas Mária rozjímame. (Ich 
zoznam sa nachádza tu.).
Pôvod sviatku Ružencovej 
Panny Márie treba hľadať v 16. 

storočí. Vtedy ohrozovali Eu-
rópu mohamedánski Turci. 
Rozhodujúca bitka sa odohrala 
7. októbra 1571 na mori pri Le-
pante. Katolícke vojsko pod ve-
dením Dona Juana d`Austria 
odvrátilo útok divých a odhod-
laných Turkov. Vtedajší pápež 
sv. Pius V. vyzýval celý katolícky 
svet na modlitby ruženca. Sám 
sa spolu s kardinálmi a Božím 
ľudom zhromaždili v bazilike 
Santa Maria Maggiore v Ríme, 

kde sa spolu modlili za víťaz-
stvo. Neskôr počas dňa pápež 
zrazu vstal a vyzval všetkých, 
aby sa poďakovali za víťaz-
stvo. Správa o víťazstve prišla, 
samozrejme, až neskôr. Vtedy 
sa rozozvučali zvony v Ríme na 
poďakovanie za odvrátenie ne-
bezpečenstva. 
Pápež nariadil každoročne slá-
viť 7. október ako spomienku 
na Pannu Máriu Ružencovú.

■ Henryk Sitek 

Po ľavej strane vdp. farára stojí Jozef  Zrnčík s manželkou
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Prekrásnym úvodom do pred 
odpustovej slávnosti sv. Michala 
archanjela v našej obci bol Deň 
otvorených dverí v zrúcanine 
Kostolíka sv. Kozmu a Damiána 
v sobotu 25. septembra 2010. 
Bol to už 2. ročník a vydaril sa 
veľkolepo. K tomu prispeli sl-
nečné lúče, viac ako 40 mládež-
níkov podujatia a množstvo na-
šich občanov a hostí. Koordiná-
torom celého podujatia bol Erik 
Herceg, tvorca projektu Dubova 
Colonorum, náš duchovný otec 
vdp. Henryk Sitek a starosta L. 
Tomáň.
Podujatie sa začalo o 11.00 ho-
dine sv. omšou, ktorú celebro-
val náš duchovný otec a vo svo-
jej homílii venoval najväčšiu po-
zornosť týmto veľkým osob-
nostiam svätcom  Kozmovi 

Deň otvorených dverí na Hradisku
a Damiánovi, ktorým je zasvä-
tený kostolík, teraz už zrúca-
nina. „Títo svätci za svojho ži-
vota dokázali vykonať toľko 
dobra s prejavom pevnej viery 
k Bohu, že za tieto skutky 
v čase prenasledovania kres-
ťanov sa stali nepohodlnými 
a popravili ich okolo roku 305. 
Sú patrónmi lekárov, chirurgov 
a mnohých ďalších profesií. Ich 
sviatok sa svätí v rímskokato-
líckej cirkvi 26.septembra. Pá-
pež Felix IV. (526530) dal na 
ich počesť postaviť kostol 
v Ríme, kde sa nachádza mo-
zaika, vyobrazujúca dvoch svät-
cov,“ zmieňuje sa celebrant. 
Liturgiu sprevádzal zborový 
spev za zvukov hudobných ná-
strojov mládežníkov projektu 
Dubova Colonorum a po skon-

čení sv. omše vystúpil cirkevný 
spevokol z Lúčok. Ten si vyslú-
žil veľký aplauz, zvlášť za Ot-
čenáš spievaný v staroslovien-
čine. Potom už nasledovali časti 
voľnejšej zábavy  predvedenie 
scénky zo života letného tá-
bora dobrovoľníkov, ktorá pri-
pomínala spôsob života stre-
dovekého človeka bez akej-
koľvek technickej vymoženosti, 
ale podfarbené humorom, spe-
vom, hudbou atď. V tom čase 
sa tam podával chutný gu-
láš všetkým prítomným za-
darmo. Pre deti zorganizovali 
na lúke táboriska zaujímavé sú-
ťaže a každého za účasť čakala 
sladká odmena podľa získania 
súťažných bodov. 
Tvorca projektu Erik Herceg 
ešte ochotne všetkých obo-
známil s postupom prác na zá-
chrane tejto sakrálnej zrúca-
niny. Celá fotodokumentá-
cia bola umelecky zverejnená 
– tvorili ju obrázky a tie si ná-
vštevníci ochotne kupovali za 
symbolický poplatok. 
„Ďakujeme za tak veľkú účasť 
a podporu vašich občanov 
na tejto akcii, sme šťastní, že 
práve na Orave, tu v Dubo-
vej, sme našli nových pria-
teľov a to nás motivuje k akti-
vite pre ďalší ročník,“ vyznal sa 

z pocitov Erik. Také isté pocity 
prejavovali aj hostia z Lúčok 
a šéf  dirigent spevokolu pove-
dal: „Aj na budúce prídeme, te-
šíme sa na príjemných a milých 
ľudí a fascinuje nás toto pre-
krásne miesto i okolie. Aj u nás 
je pekná príroda, ale toto nám 
dáva o čosi viac.“
Ďakujeme za pekné kompli-
menty a tie by mali našich obča-
nov ešte viac podnietiť k účasti 
na takýchto podujatiach a mys-
líme si, že to bol nádherný mo-
ment pred vstupom do nasle-
dujúceho dňa – odpustovej 
slávnosti sv. Michala archanjela. 
Nech je to znamením, že ok-
rem osobných záujmov sa 
vieme podieľať aj na veciach 
verejných, či cirkevných. Mali 
by sme si aj viac oceniť tých, 
ktorí doteraz vyvíjali svoje úsi-
lie na záchrane tohto posvät-
ného miesta a ďakujem znelo 
aj z úst záchranárov zrúcaniny 
pre starostu Mgr. Ladislava To-
máňa a nášho duchovného otca 
vdp. Henryka Siteka. 
A naša redakcia ďakuje kaž-
dému, kto mal akýkoľvek po-
diel na tomto podujatí a na zá-
chrane sakrálnej pamiatky Kos-
tolíka sv. Kozmu a Damiána.

■ ph
Predvádzanie scénky zo života „vrecárov“

Kostolík sa zaplnil veriacimi Spevokol z Lúčok aj so svojím dirigentom
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Nedeľa 3. októbra sa v du-
bovskej farnosti niesla 
v slávnostnom duchu, a to 
z dôvodu udeľovania Svia-
tosti birmovania z rúk spiš-
ského pomocného biskupa 
Mons. Štefana Sečku 57 bir-
movancom vo filiálnom Kos-
tole Sedembolestnej Panny 
Márie v Hornej Lehote.

Hmlisté nedeľné ráno sa zme-
nilo na krásny slnečný deň  na 
deň plný rodinnej pohody, lásky, 
porozumenia a ešte umocnený 
slávnostným šatom birmovan-
cov.  Svätostánok sa zaplnil do 
posledného miesta veriacimi ni-
elen z farnosti Hornej Lehoty 
a Sedliackej Dubovej, ale i šir-
šieho okolia, aby na vlastnej 
duši pocítili a videli udeľovanie 
Sviatosti birmovania.
Slávnostnú sv. omšu celebro-
val Mons. Š. Sečka za pomoci 
nášho duchovného otca vdp. 
Henryka Siteka. V homílii vdp. 
biskup objasnil Sviatosť birmo-
vania alebo Sviatosť Zoslania 
Ducha Svätého, počas ktorého 
podľa náuky katolíckej Cirkvi 
zostupuje na adeptov prijatia 
Duch Svätý.
Potom nasledoval samotný 
slávnostný akt udeľovania Svi-

Sviatosť birmovania v Hornej Lehote

atosti birmovania a po jeho 
skončení birmovanci si vypo-
čuli napomenutie otca biskupa 
Mons. Š. Sečku v tomto znení: 
„Dobre si zapamätaj, že svet 
bude o toľko krajší, o koľko 
budeme my lepší. Aby sa nám 
to podarilo, budeme sa navzá-
jom, Ty a ja za seba modliť.“
Po skončení liturgie a po napl-
není Duchom Svätým sa bir-
movanci vrúcne poďakovali ot-
covi biskupovi za udelenie Svi-
atosti birmovania i nášmu du-
chovnému otcovi vdp. Henry-
kovi Sitekovi za jej dôslednú 
prípravu. Ďakovali aj rodičia 
so slovami chvály, spokojnosti 
a za krásnu chvíľu nedeľného 
duchovného dopoludnia.
Najdôležitejšou a najzodpoved-
nejšou osobou v príprave adep-
tov na Sviatosť birmovania bol 
náš duchovný otec vdp. Henryk 
Sitek, a preto sme sa ho spýtali, 
či podľa neho bola zo strany 
rodičov, členov farskej rady, 
komisií organizácia aktu bir-
movania dobre zvládnutá a ďa-
lej čo ho viedlo uskutočniť bir-
movku vo filiálke v Hornej Le-
hote a nie vo farskom kostole 
v Sedliackej Dubovej.
Náš duchovný otec a jeho 
hodnotenie:

„Pozdravujem čitateľov a celú 
redakciu Žiaru. Prípravu na bir-
movku s našou mládežou som 
začal pred rokom v septembri. 
Musím priznať, že boli zo zači-
atku problémy, kým mladí po-
chopili, že sviatosť birmova-
nia to nie je žiadna formalita. 
Bol som však prekvapený spo-
luprácou s rodičmi birmovan-
cov (zvlášť v Sedl. Dubovej). 
Môžem na jednej ruke porá-
tať tých rodičov, ktorí účasťou 
na rodinných sv. omšiach svo-
jou prítomnosťou i modlitbou 
sprevádzali svoje deti.
Nedočkal som sa tiež angažo-
vanosti našej mládeže. Ku všet-
kému som ich musel nútiť. 
Sami rodičia za celý rok ani raz 
nepožiadali ma o stretnutie. 
V Hornej Lehote bol opak. 
Mládež a rodičia angažovali sa 
ku všetkému: liturgia, organizá-
cia podujatia. Boli prekvapení 
neochotou zo strany „Dubov-
cov“. 
Na stretnutí s Farskou radou 
som predložil argumenty za or-
ganizáciu birmovky v Hornej 
Lehote: po prvé  veľký kostol, 

po druhé  spevokol, po tretie 
 účasť veriacich. Tu sa chcem 
podeliť s osobnými zážitkami 
zo života farnosti. Spomínam 
si účasť našich farníkov pri po-
slednej birmovke v jubilejnom 
roku 2000. 
Veľa farníkov z Dubovej sa 
tejto slávnosti nezúčastnilo. 
Opakuje sa to veľmi často, na-
príklad, keď sa koná krst, kon-
cert atď. Aj teraz som si všimol, 
že niektorí rodičia a členovia 
rodín našich birmovancov uro-
bili to isté v deň birmovky. 
Napriek všetkému chcem sa 
poďakovať mojim mladým pri-
ateľom a ich rodičom, ktorí 
Sviatosť birmovania si zobrali 
k srdcu, za všetky krásne chvíle 
spojené s prípravou a účasťou 
na slávnosti birmovania v na-
šej farskej rodine. Modlím sa za 
Vás a prosím o modlitby.“

Za úprimnosť a vyznanie sa zo 
svojich pocitov veľmi pekne 
ďakujeme duchovnému ot-
covi a veríme, že naši farníci si 
vezmú jeho slova k srdcu. 

■ phUdeľovanie Sviatosti birmovania

Hlavný celebrant biskup Štefan
Sečka, po jeho pravej strane 
vdp. H. Sitek
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JUBILANTI

40 rokov
Miháľ Róbert marec

50 rokov
Petrák Igor marec

55 rokov
Močol Jozef  marec

60 rokov
Jarina Ján  január
Durdiak  Ján  január
Zrnčík Jozef   január

70 rokov
Havrilová Božena marec

75 rokov
Tomáňová Mária marec

80 rokov
Gáliková Emília február
Šnapková Anna február

Jubilantom prajeme veľa zdravia
 a šťastia!

Prišli medzi nás:
Tamara Bencúrová 8.11.2010
Lucia Durdiaková  7.12.2010
Boris Kendrala 16.12.2010
Rodičom blahoželáme a novorodencom  
prajeme zdravý vývin!

Opustili nás navždy:.
Johana Tomáňová  27.9.2010
Ján Tomáň 22.11.2010
Jozef  Ťapajna 30.11.2010

Pozostalým vyjadrujeme úprimnú sú-
strasť!

K trvalému pobytu sa 
prihlásili:
Dana Karetková

Z trvalého pobytu sa 
odhlásili: 
Michal Hojo
Lucia Miháľová
Aldo Medrano Aparicio
Iveta Medrano Aparicio Miháľová

„V absolútnom zmysle niet 
žiadnej smrti,
lebo „smrť“ je prerušením 
životnej činnosti
a jej prechod v iný prechod 
prejavu.“
(Hartmann)

V predchádzajúcom vydaní 
našich novín sme o Johane 
a Jánovi Tomáňovi písali ako 
o najstarších manželoch v na-
šej obci, ktorí si pripomenuli 
15. júna 62 rokov spoločného 
manželského života. Ďakovali 
Bohu, že im doprial takýto čas 
na spoločný život, ale spomí-
nanie bolo už bolestné, pre-
tože obidvaja pre zákernú cho-
robu boli odkázaní na opateru. 
A o tri mesiace už Johana odi-
šla na večnosť (27.9.2010). Po-
sledná rozlúčka sa konala 30. 
septembra v Kostole sv. Mi-
chala archanjela so svätou om-
šou, ktorú celebroval biskup 
spišskej diecézy Štefan Sečka 
za prítomnosti dvanástich kňa-
zov, najbližšej rodiny, priateľov 
a stoviek smútiacich.
Neprešli ani dva mesiace a za 
ňou odišiel aj jej manžel Ján 
(22.11.2010). Posledná roz-
lúčka bola s ním 24. novembra 

s takou istou úctou ako pri roz-
lúčke s jeho manželkou Joha-
nou. Zaujímavé je, že obidvaja 
skonali v rovnaký deň – pon-
delok. Bude to aj tým, že žili 
vo veľkej láske po celý život 
a jeden bez druhého sa ne-
pohli, vždy boli spolu. Budú 
nám chýbať, ale predovšet-
kým ich deťom a blízkym prí-
buzným. Ju ako matku, starú 
mamu, vnímali ako slniečko 
prinášajúce teplo domova, 
schopnú vytvoriť príjemnú ro-
dinnú atmosféru. On ako hrdý 
a dosť sebavedomý otec sa ve-
del dobre postarať o svoju ro-
dinu i ochrániť ich od  negatív-
nych  vplyvov.
Teta Tomáňová na mňa vždy 
pôsobila ako múdra a rozvážna 
žena s vtipným humorom 
a s pocitom k zodpovednosti 
i spravodlivosti. Túto vlast-
nosť som si vždy u nej vážil, 
rád som ju počúval, aj keď bola 
prostá dedinská žena, ktorá 
si neuvedomovala svoj vek 
a s ochotou spolu so svojím 
manželom sa zapájala do všet-
kých aktivít vo verejnom i cir-
kevnom živote. Kdekoľvek sa 
objavila, všade ju radi privítali 
pre jej dobrosrdečnosť a bez-
prostrednosť. Naši dôchod-
covia vždy vítali ich aktivity 
v klube dôchodcov a radi si 
pochutnali na povestných To-
máňkiných makovníkoch. Ni-

kdy nechýbali na charitatívnych 
podujatiach i prácach pre far-
skú a obecnú rodinu.
Ak sa zmienim o ich živote, 
ten nebol jednoduchý. Prešli 
rôznymi peripetiami už len 
z dôvodu, že sa nezapojili do 
kolektivizácie a k tomu, v čase 
komunizmu, dali syna Jožka 
študovať za kňaza. Napriek 
tomu dokázali vychovať päť 
detí a zároveň im umožnili 
získať aj akademické vzdela-
nie. Teta Tomáňová nikdy na 
sebe nedala znať, že trpí neja-
kým nedostatkom, ťažobou, 
ale hrdo zvládala aj tie naj-
ťažšie chvíle, hoci manžel ob-
čas dal najavo svoju nespokoj-
nosť, ale to vyplývalo už jeho 
naturelu. 
Ich životná púť bola naplnená 
duchovnom a túžbou viery 
v Boha, čím chceli dosiahnuť 
kus slobody a možnosti vyja-
drenia svojho názoru bez pre-
nasledovania, ale vždy sa to 
nepodarilo. Nuž, ale pozem-
ská púť je už taká. Dosť bude 
priliehavý k ich životnej ceste 
výrok slovenského kňaza, po-
eta Štefana Krčméryho. „Smrť 
je zaradená na koniec života 
preto, aby sme sa na ňu mohli 
lepšie pripraviť.“ 
Verím, že toto do bodky napl-
nili. Česť ich pamiatke a nech 
odpočívajú v pokoji!

Za manželmi
Tomáňovcami

(1.1.2011 – 31.3.2011)

30. novembra 2010 dotĺklo 
srdce nášho občana, Jožka Ťa-
pajnu, ktorý zomrel po dlhej 
chorobe v nemocnici v Dol-
nom Kubíne.
Všetci sme ho poznali ako „Ju-
zeka“, ktorý viacerým obča-
nom a rodinám pomohol na-
jmä pri dovoze a odvoze mate-
riálu či ťahaní fekálií z domo-
vých žúmp. Bol to tichý, má-
lovravný človek, nikomu neve-
del povedať nie a snažil sa vy-

Jožko, budeš chýbať! hovieť každému. Jeho zamest-
naním, ale aj „koníčkom“ bola 
práca s mechanizmami, najmä 
s nákladnými autami, a to na 
poľnohospodárskom družstve, 
na miestnej prevádzke býva-
lého MNV či pri hasičoch. Pre 
miestnych hasičov bol nepo-
strádateľným šoférom, ktorý 
celé roky vozil jednotlivé druž-
stvá na hasičské preteky. Ži-
vot nemal ľahký. Otec mu tra-
gicky zomrel v najlepších ro-
koch a matka ho opustila tiež 
zavčasu. Sám sa boril s ťažkos-

ťami života. No napriek tomu 
sa snažil urobiť pre družstvo, 
obec, občanov či hasičov to, čo 
od neho chceli. Vždy, keď bolo 
treba schopného šoféra, zašlo 
sa za „Juzkom“, pretože sa ve-
delo, že je zodpovedný a vždy 
pripravený pomôcť. Takto si 
ho aj uchovajme v našich mys-
liach a vzdajme mu tichú spo-
mienku, keď pôjdeme na du-
bovský cintorín. Jožko, nech 
Ti je zem dubovská ľahká! Bu-
deš nám chýbať! Česť Tvojej 
pamiatke!

■ ph

■ starosta
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Naši stolní tenisti sa na-
chádzajú v polovici športo-
vého zápolenia v súťažnom 
ročníku 2010/2011 v Orav-
skej stolnotenisovej súťaži.

Možno konštatovať, že opäť 
sa stávajú úspešní, čo potvrd-
zuje ich vysokú hráčsku úro-
veň. Pred sezónou si stano-
vili udržať sa v jednotlivých li-
gách stolného tenisu na Orave 
a udržať ten výsledok, ktorý 
vybojovali v predchádzajúcich 
ročníkoch.

Nečakaný štart A družstva
A družstvo pôsobí v 5. lige 
najvyššej oravskej súťaži . Po 
10. kole jesennej časti je na 
4. mieste, pritom má ešte zá-
pas k dobru na pôde Trstenej. 
Účinkovanie A družstva priblí-
žil vedúci družstva Ján Zrnčík. 
 V tejto najvyššej oravskej lige 
už dlhodobo pôsobia druž-
stvá, ktoré majú so stolným te-
nisom dlhoročné skúsenosti 
a aj ich káder je podstatne širší 
ako náš. Túto súťaž považujú 
za najsilnejšiu, ktorá by mohla 
konkurovať aj krajskej súťaži. 
Postavenie v minulom roč-
níku nás zaväzovalo neurobiť 
si hanbu a potvrdiť, že dosi-
ahnuté úspechy v minulom 
ročníku neboli náhodné. Uká-
zalo sa, že sme na sezónu pri-
pravení. 
Náš najťažší zápas sme zoh-
rali v 10.kole s lídrom tabuľky 
a vážnym ašpirantom na po-
stup s družstvom Krivá A. 
Hostia pricestovali v plnej 
zostave aj s veľkým táborom 
fanúšikov. Na tento zápas 
nám prišli vypomôcť naši le-
gionári z Košíc  Berco Parí-
šek, naša dlhoročná opora 
v mužstve, ako aj Milan Huf-
nágel a Vlado Ráslavský.

V stolnom tenise vládne spokojnosť
Zápas sa po štvorhrách pre 
nás nevyvíjal priaznivo, lebo 
sme prehrávali 0:2. Nepriaz-
nivý výsledok nás naštarto-
val, aby sme to zvrátili, toho 
si boli vedomí aj diváci a začal 
sa neľútostný boj pri stoloch 
o každú loptu, a vyplatilo sa. 
Prišiel zvrat vo výsledku 4:2.
Od tohto stavu už naši hráči 
diktovali súperovi svoje 
tempo a ten postupne strácal 
silu v zmenu výsledku. 
Je potrebné vyzdvihnúť ko-
lektívneho ducha všetkých 
hráčov. V dobrom svetle sa 
ukázal aj Ivan Kováč, ktorý 
naštartoval celé toto víťazné 
ťaženie. Oporou bol opäť ne-
starnúci Berco Paríšek, ktorý 
mladých hráčov Krivej privád-
zal svojím kumštom z ping-
pongu do úžasu, čo vie doká-
zať vo veku 67 rokov. Milan 
Hufnágel a Vlado Ráslavský 
potvrdili svoje stolnotenisové 
kvality a s prehľadom získali 
potrebné body. 
Sedliacka Dubová aj zásluhou 
našich legionárov je stredobo-
dom pozornosti stolnoteniso-
vých fanúšikov, ale aj hráčov 
v širokom okolí. 
Zápas mal výbornú úroveň, 
hral sa za početnej a búrlivej 
diváckej kulisy. Musím ešte 
spomenúť veľmi nešportové 
správanie sa niektorých súpe-
rových fanúšikov, ktorí navo-
dili nevhodnú atmosféru pre 
tento šport, ináč zápas mal 
športovú kvalitu. Kiež by ta-
kýchto zápasov bolo viac! 
Všetko je otvorené a čaká 
nás jarná časť, ktorú by sme 
chceli opäť hrať tak, aby sme 
úspešne reprezentovali náš 
klub a obec Sedliacka Du-
bová.
Budú to ťažké zápasy, preto by 
som chcel poďakovať našim 

fanúšikom za ich podporu pri 
povzbudzovaní na našich zápa-
soch a pochopenie.

B družstvo má vyrovnané 
výkony
B družstvo vstupovalo do se-
zóny potvrdiť dobré výsledky 
z minulého ročníka. Po 10. 
kole je v 6.lige na peknom 3. 
mieste a pred posledným je-
senným kolom hrá zápas na 
pôde posledného Námestova 
C. Dobré umiestnenie v jesen-
nej časti dáva dobré predpo-
klady pre jarnú časť a prípadné 
barážové stretnutia pre účasť 
vo vyššej lige. Hráči účinku-
júci v B družstve sú vyrov-
naní, všetci podávajú stabilné 
výkony, aj preto sa držia v po-
predí tabuľkového postave-
nia. Toto mohlo byť ešte lep-
šie, nebyť domáceho zaváhania 
s družstvom Brezy, ktoré sa po 
10. kole objavuje na chvoste ta-
buľky, o to viac ich mrzí tento 
zápas a chcú naň čím skôr za-
budnúť. 

Svoj cieľ zatiaľ splnili a to je 
umiestnenie družstva v prvej 
polovici tabuľky. O rovnaké 
umiestnenie sa budú pokúšať 
aj v jarnej časti. Účinkovanie 
B družstva nám zhrnul jeho 
vedúci Ľudovít Strežo: „Som 
spokojný s doterajším umiest-
nením!“

C družstvo je nádejou
budúcnosti
Céčko je zložené z našich žia-
kov a nádejí pôsobiacich v 7. 
lige OrSTZ. Vlani postúpilo 
z 8. ligy. Tento ročník súťaže 
prevzal družstvo od Roberta 
Zrnčíka Peter Kuboš, ktorý 
zhodnotil ich doterajšie účin-
kovanie.

 Pred vstupom do súťažného 
ročníka sme vedeli, že táto sú-
ťaž je omnoho náročnejšia. 
V nej pôsobia družstvá, ktoré 
sú tzv. rezervy družstiev pô-
sobiacich vo vyšších ligách, 
ako aj družstvá, ktoré v mi-
nulosti pôsobili v 5. či už v 6.
lige. a majú neustále ambície 
vrátiť sa na svoje postavenia. 
Mužstvo v tejto sezóne posil-
nil Michal Murin. Chlapci za-
čali sezónu trochu ustráchane, 
nedokážu si viac veriť, tak ako 
sme boli u nich zvyknutí. Pred 
koncom jesennej časti nás čaká 
ešte dôležitý zápas na domá-
cej pôde s družstvom Tvrdo-
šín D. V tomto zápase máme 
možnosť potvrdiť upevnenie 
pozície v tabuľke a vyhnúť sa 
tak prípadnému barážovému 
systému v jarnej časti. Ja chlap-
com verím, že tento zápas zo-
berú disciplinovane a uhráme 
pre nás potrebné body. Ja by 
som im chcel touto cestou 
poďakovať za reprezentáciu 
nášho klubu ako aj obce Sedli-
acka Dubová.
Stolný tenis patrí k športom, 
ktoré si získali u našich obča-
nov veľa priaznivcov. Tešia nás 
nielen úspechy A,B a C stolno-
tenisových družstiev TJ Cos-
mos, ale najmä skutočnosť, že 
naši občania aktívne športujú.
 Prostredníctvom novín, všetci 
tí, čo naháňajú bielu loptičku 
na zelených stoloch, ďakujú 
sponzorom, všetkým členom 
obecného zastupiteľstva a sta-
rostovi obce Ladislavovi To-
máňovi, ktorí už dlhšie pod-
porujú rozvoj stolného tenisu 
v našej obci. Keď vianočný 
stromček žiari, nech sa všet-
kým dobrým ľuďom a ping-
pongistom darí. Keď Vianoc 
zneje pieseň, nech odložíte 
všetku tieseň.
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Bohatý stôl, výbornú rybu, 
sviatočná večera nech nemá 
chybu. Veľa darčekov, čo srdce 
pohladia, rodinu, priateľov, čo 
nikdy nezradia. 
K bohatstvu krôčik a ku 
šťastiu krok, nádherné Via-

noce a šťastný Nový rok.
Mnoho osobných a športo-
vých úspechov v novom roku 
2011 vám želá predseda TJ 
COSMOS Sedliacka Dubová 
a redakcia.

■ Jozef  Strežo

Stolnotenisový oddiel a fanúškovia na 
relaxačnom výlete v Oraviciach
V sobotu 11. decembra 2010 
stolnotenisový oddiel TJ Cos-
mos Sedliacka Dubová zor-
ganizoval pre svojich hráčov 
a fanúšikov zájazd do termál-
neho kúpaliska v Oraviciach. 
Tým chcel vyjadriť poďako-
vanie hráčom, ako aj fanúši-
kom za reprezentáciu a dosa-
hované výsledky v prospech 
oddielu, aj za celkovú repre-
zentáciu našej obce Sedliacka 
Dubová. Atmosféra v dejisku 
kúpaliska bola výborná, na-
koľko zájazd sa konal po vyh-
ratom zápase A družstva nad 
lídrom tabuľky 5. ligy druž-
stvom Krivej. O dobrú náladu 
vo vode i mimo nej sa staral 
Milan Hufnágel, ktorý v ba-
zéne predvádzal rôzne kúsky 

zo svojho plaveckého majs-
trovstva. Po návrate všetkých 
čakala slávnostná večera v po-
dobe zabíjačkových špecia-
lít, ktorú pripravovali Róbert 
Zrnčík a Dušan Oršuliak, ako 
aj manželky hráčov.
Opäť jedna vydarená akcia, 
kde hráči ukázali, že nielen ve-
dia narábať s pingpongovými 
raketami, ale aj s dobrou ná-
ladou, humorom a vareškami.
O akciu, pri ktorej nechýbala 
dobrá nálada, sa starala pre-
dovšetkým ženská populácia.
Tu sa potvrdilo, že stolnoteni-
sový oddiel je jedna veľká ro-
dina, do ktorej sú dvere otvo-
rené pre každého.

■ Jozef  Strežo

5.liga Tabuľka súťaže po 11. kole

 Stret. V R P K Sety Zápasy Body
1 Bziny C 11 10 1 0 0 488:232 145:53 32
2 O. Lesná C 11 7 2 2 0 466:295 131:67 27
3 Mútne B 11 6 3 2 0 427:327 117:81 26
4 Veličná A 11 7 0 4 0 393:363 108:90 25
5 Krušetnica B 11 6 2 3 0 391:271 117:81 25
6 Bobrov A 11 7 0 4 0 380:382 100:98 25
7 Hruštín C 11 6 0 5 0 407:344 112:86 23
8 Niižná C 11 4 2 5 0 283:325 94:104 21
9 Breza B 11 4 2 5 0 370:383 101:97 21
10 Tvrdošín D 11 1 1 9 0 281:443 66:132 14
11 S. Dubová C 11 1 1 9 0 266:452 67:131 14
12 Mútne C 11 0 0 11 0 146:481 30:168 11

 Stret. V R P K Sety Zápasy Body
1 Bziny B 11 8 2 1 0 403:286 118:80 29
2 Lokca C 11 8 1 2 0 371:347 111:87 28
3 S. Dubová B 11 7 2 2 0 374:323 107:91 27
4 O.Lesná B 11 7 1 3 0 414:347 112:86 26
5 Hruštín B 11 4 3 4 0 355:356 101:97 22
6 Vasiľov A 11 5 1 5 0 363:381 95:103 22
7 Trstená A 11 5 1 5 0 357:340 102:96 22
8 Dlhá B 11 4 1 6 0 313:390 83:115 20
9 Krivá B 11 3 1 7 0 373:378 99:99 18
10 Breza A 11 3 1 7 0 331:379 88:110 18
11 Zuberec B 11 2 1 8 0 330:371 87:111 16
12 Or.B.Potok A 11 1 3 7 0 338:424 85:113 16

 Stret. V R P K Sety Zápasy Body

1 Krivá A 11 9 1 1 0 489:237 149:49 30
2 Bziny A 11 8 2 1 0 411:277 129:69 29
3 Niižná B 10 8 1 1 0 424:256 121:59 27
4 Dlhá A 11 7 2 2 0 407:352 110:88 27
5 S..Dubová A 11 7 2 2 0 450:325 122:76 27
6 Mútne A 10 6 0 4 0 352:337 91:89 22
7 O. Poruba A 11 5 0 6 0 408:353 111:87 21
8 Lokca B 11 5 0 6 0 349:413 85:113 21
9 D.Kubín B 11 2 1 8 0 270:414 72:126 16
10 Tvrdošín C 11 2 1 8 0 263:403 71:127 16
11 Námestovo 

Stred A
11 1 0 10 0 267:412 69:129 13

12 Námestovo C 11 0 0 11 0 197:508 40:158 11

6.liga Tabuľka súťaže po 11. kole

7.liga Tabuľka súťaže po 11. kole

V bazéne Berco Paríšek a Ján Zrnčík


